
Deelnemende gemeenten Stemt in / stemt niet in Vraag / Opmerking Toelichting / antwoord

Albrandswaard, Brielle, Capelle aan den 

IJssel, Westvoorne, Maassluis, 

Nissewaard, Ridderkerk, Schiedam 

Stemmen in 

Geen inhoudelijke opmerkingen / maken geen gebruik van de 

mogelijkheid voor een zienswijze

Goeree-Overflakkee

Hellevoetsluis

Krimpen aan den IJssel

Rotterdam

Barendrecht, Vlaardingen Stemt in 

De stand van de algemene reserve van de VRR is erg laag en dat 

baart de gemeente zorgen. De VRR is hierdoor onvoldoende in staat 

om onverwachte tegenvallers op te kunnen vangen. Daarnaast is 

gebleken dat bepaalde activiteiten van de ontwikkelagenda hierdoor 

worden uitgesteld. Dit is een onwenselijke ontwikkeling, omdat de 

ontwikkelagenda juist bedoeld is om de basis op orde te krijgen. De 

stand van de algemene reserve blijft een punt van aandacht en 

hiermee bestaat het risico dat bij onverwachte tegenvallers een beroep 

wordt gedaan op de deelnemende gemeenten om de financiële 

tegenvaller op te kunnen vangen. Gevraagd wordt om pro-actieve 

signalering van risico's waaronder de effecten van inflatie op 2022 en 

2023. 

De weerstandsratio ligt onder de 1. Afgesproken is dat de algemene reserve 

over een periode van 15 jaar weer zal worden opgebouwd. Voor 2022 wordt de 

inflatie binnen de begroting opgelost; de uitzondering hierop is wanneer de 

eenmalige uitkering voor 2022 die begin november is afgesproken voor 

gemeenten ook door de (CAO) Veiligheidsregio’s wordt gevolgd. Indien de 

eenmalige uitkering wordt afgesproken zal dit leiden tot een tekort op de 

begroting en een verlaging van de algemene reserve. De onderhandelingen 

over de CAO Veiligheidsregio’s starten in de tweede helft van november. Voor 

2023 zullen de effecten van inflatie in het Algemeen Bestuur van 7 december 

2022 gepresenteerd worden.

Vlaardingen, Lansingerland Stemmen in 

Beide gemeenten hebben geconstateerd dat er bij de aanleg van 

diverse tunnels (Blankenburgtraject, Rottemerentunnel) onvoldoende 

capaciteit beschikbaar was bij de VRR om te adviseren op het gebied 

van tunnelveiligheid en om de brandweer voor te bereiden op de 

benodigde brandweerzorg. Zij gaan er vanuit dat hiervoor mede gezien 

de komende tunnelprojecten de komende jaren hiervoor tijdig zorg 

gedragen wordt. 

De VRR moet in principe de advisering in het kader van risicobeheersing en 

taken in het kader van preparatie en vakbekwaamheid van een groot 

tunnelproces met bestaande capaciteit kunnen invullen, maar aangezien deze 

processen voor meerdere grote tunnelprojecten tegelijk moeten worden 

opgestart is voldoende capaciteit zeker nog een belangrijk aandachtspunt. De 

extra inzet zou vergoed kunnen worden uit de tunnelleges. De veiligheidsregio 

hoopt hiervoor in overleg met betrokken bevoegde gezagen een oplossing te 

vinden.

Paars gemarkeerd: gevonden op stadsnaam.raadsinformatie.nl

Vet gedrukt: zienswijze ontvangen

Cursief: Nog niet bekend
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